Ønsket om at drive en restaurant, er der mange af os der har. Men ikke om at stå i den halv fedtede
vogn ude på en larmende mark til en event med lidt for højt 80 pop musik, som tit er den hurtigste
og billigste måde at komme ind på restaurant marked på.
Der er ligeledes mange af os der drømmer om at være herre i eget hus, men ikke helt har de
økonomiske vilkår til at gøre det.
Det kan også bare nysgerrigheden på hvad vennerne vil sige til dine næste ideer inden for det
gastronomiske, eller for at få bekræftet om ”din pasta virkelig er så god at du skulle åbne en
restaurant”
Hvorfor ikke så ikke åbne en restaurant for 1 eller 2 dage. beliggende centralt på Østerbro, overfor
Østerport station 10. minutters gang fra Nørreport. Med plads til 50 Ala carte indendørs og 50 Ala
carte udenfor, med fuld udstyret køkken, med et stort udvalg af standard service, er muligheden her
nu.
shift@polykrom er ikke endnu en pop up i en bagkælder til en vinbar eller lign. Med en moderne
udseende restaurant/cafe i centrum af det københavnske, det vil netop derfor være en god
mulighed for at se om dine ”fremtidige drømme kan lade sig gøre.”
Krav fra os – krav fra jer.
Der stilles en lille smule krav til udførelsen at dette; om man vil, sociale eksperiment. Vi ser helst at
du er uddannet inden for branchen, hvis ikke at du som et minimum har kendskab til de forskellige
hygiejne regler der er for at drive en restaurant.
I står selv for slutrengøring, vi kan dog være behjælpelige med dette for en yderst fair pris.
I står selv for at finde jeres gæster og personale, vi kan igen være behjælpelige med at finde
serverings personale, men ser helst i står for det selv. Jeres event vil selvfølgelig blive annonceret på
vores sociale netværk sider, men selve gæsterne må i selv skaffe. i kan selv bestemme om i vil forud
sælge jeres pladser til eventet eller hvis modet er der satse udelukket på alacarte gæster, men dette
er lidt risikabel for en event som dette, og vil ikke at være at anbefale. Vi anbefaler dog at i lader
nogle få pladser stå åben til walk ins.
shift@polykrom køres som en helt almindelig restaurant og går ind under denne lovgivning, vi har
alkohol bevillingen og nærrigsbrevet.
Vi udleverer en standard egenkontrollen, som bliver udfyldt på første dagen af jeres event. Alkohol
bevillingen går til kl. 00. samtidig som event slutter.
Ved eventen start mødes vi og går alle ting igennem, alle ting bliver afleveret som i har modtaget
dem.
I står selv for indkøb af jeres råvarer, vi leverer basic ingredienser, salt, sukker, olie, eddike osv. Ting
udover det er jeres eget ansvar, her står det jer frit for at anvende jeres egne kontakter og
leverandører. Der kan lånes Inco kort til indkøb af jeres event, kortet er et kontant kort, så der skal
betales kontakt i Inco for indkøbt vare.
Alle rengørings midler, samt toiletpapir wc-rens og opvaske sæbe leveres af os. For stykker og side
stykker står i selv for, vi har dog nogle i kan låne hvis det er helt galt.

Der vil under hele events forløb, være en ansat fra polykrom som vil være til rådighed for spørgsmål
og andre praktiske opgaver
Alt økonomisk ansvar for selve event står i selv for, dette både om det er minus eller plus
Priser
2 dages weekend event (fredag og lørdag) fra 17.30 til 00 eventuelt opbagning tidligere.
8000 dkr. incl. alt.
1 dagens weekend event (fredag eller lørdag) fra. 17.30 til 00 eventuelt opbagning tidligere.
4500 dkr. pr. dag incl. alt.
1 dags uge event (mandag, tirsdag, onsdag eller søndag) fra 17.30 til 00 eventuelt opbagning
tidligere.
3500 dkr. Pr. dag incl. alt.

Rengøring efter endt event
Denne rengøring indeholder, rengøring af gulve, hylder og rengøring af ovne inden i. det inkluderer
ikke rengøring af borde i køkken og restaurant, eller rengøring af komfur eller lign.
Rengøring pr time 450dkr. (Det tager cirka 2,5 time at rengøre restaurant og toiletter)
Det med små med STORT
Ved ansøgning om at afholde event, indsendes en kort beskrivelse af jeres event, denne sendes på
nedenstående e-mail adresse.
Sikkerheds depositum tages for hver event. 10.000dkr. betales tilbage ved endt event.
Restauranten udlejes ikke ud til natklub eller anden klub baseret event, for eventuelle vinsmagning
eller lign. Kontakt os for information.
Der kan mod et mindre gebyr (500dkr) lånes kreditkort læser, det anbefales dog at enten lave en
Izettle konto og bruge denne eller alternativt lave en billetto event med forudbetaling.
I står selv for at betale moms og skat af en eventuelt overskud/underskud. Polykrom hæfter ikke ved
manglende betaling af dette.
kontakt info
shift@polykrom-cafe.dk
Peter Otto 4034 7472 Robert Spezzano 21903949

